
www.bridge.co.il :תוצאות התחרות תתפרסמנה באינטרנט באתר ההתאגדות

לפניכם 40 הידיים
ששוחקו בתחרות סימולטנית ארצית בוקר

אוקטובר 2018

מושיקו מיוחס 27, רב אמן זהב, אלוף אירופה בברידג' ומאמן נבחרת 
ישראל עד גיל 15.

דור שני לשחקני ברידג',  מושיקו החל את צעדיו הראשונים במשחק כבר 
בגיל 9.

חבר בנבחרות ישראל השונות כבר מגיל 16 והיה שותף לזכיות רבות של 
הנבחרות הצעירות באליפויות אירופה ועולם.

מושיקו זכה מספר פעמים באליפויות הארץ השונות ואף שימש כקפטן 
במספר תחרויות בינלאומיות.

עיקר פועלו בימים אלו הוא הברידג' כאשר מושיקו משמש כרכז פרויקט 
בתי הספר של ההתאגדות הישראלית ופועל רבות לקידום ופיתוח הענף 

בקרב האוכלוסייה הצעירה.
מושיקו נמנה עם בכירי המורים בארץ, מעביר ימי עיון למורים בתחום בתי 

ספר והוראת ברידג' לילדים.

ארציתסימולטניתתחרותתחרות
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בחודש  כהבוקר שנער ארציתסימולטנית הידיים ששוחקו בתחרות  40לפניכם 

. הידיים חולקו על ידי מחשב באופן אקראי לחלוטין וללא שום 2018 אוקטובר

, בחר מושיקו מיוחססטים של ידיים ומחבר ההסברים  4התערבות. חולקו 

  סט שלם, זה שנראה לו המעניין ביותר.

להתאים את הניתוחים וההסברים ליכולתם  מושיקו מיוחסבהסברים השתדל 

מייג'ור הנפוצה  5של רוב הקוראים. ההכרזות המומלצות הן בשיטה טבעית 

ביותר אצלנו. ישנם כמה ניתוחים ברמה גבוהה יותר שאנו מקווים שיתרמו 

  להבנתכם וסקרנותכם.

, 40-ידיים מתוך ה 24מקוים כי נהניתם מן התחרות עצמה, בה שיחקתם  אנו

וכי תפיקו תועלת גם מקריאת החוברת הזו, הכוללת גם את הידיים שלא 

  שיחקתם.

  תוצאות התחרות יפורסמו בהקדם האפשרי באתר ההתאגדות:

http://www.bridge.co.il  

  

  
  

Dealer: N  
Vul: None  1   Board:  

 AQ432 

 AJ43 

 83 

 T9  

  

 KJ7 

 T986 

 AQ7 

 652   

 986 

 KQ72 

 T542 

 87  
 T5 

 5 

 KJ96 

 AKQJ43  

  

o 

West North East South 

--- 1 Pass 2 

Pass 2 Pass 3 

Pass 3 Pass 3NT 

Pass Pass Pass  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ק' ועל אף המחסור בקלפי בייים חשובים כמו עשיריות ותשיעיות יתן  11לצפון רק 
  .20-לעשות שדרוג קל מאד ולפתוח את ידו ע"פ חוק ה

  המייג'ור מה ששווה עוד התגמשות קלה.לא שכח כי לצפון שתי סדרות 
  

: מספר הקודות הגבוהות + סכום מספר הקלפים בשתי הסדרות 20-* חוק ה
  ? אם כן, היד שווה פתיחה.20הארוכות = 

יהיו ברובן המוחלט בתוך שתי הסדרות  )AKQJ( תהוחשוב מאד שהקודות הגבו
  הארוכות.

לקיחות בטוחות בסדרת הקלאב, ! 6לפיו מקרה קלאסי. לדרום יד פטסטית עם 
  אך בטרם הוא גולש לגבהים גבוהים עליו לברר מה מצבו של צפון.

ובעלת יקוד  בסדרות המייג'ור 4-ו 5צפון בהכרזתו השייה מתאר יד לא מאוזת עם 
  .חלש עד ביוי

  
על מת  צבע רביעיאך יכול גם לעבור דרך  3NTצפון יכול בשלב זה כבר להכריז 

על כל מקרה לצפון לא יהיה מה לחדש והחוזה הסופי יהיה  –ל מידע וסף לסות לקב
3NT.  

קלפים אלא  6חשוב לדעת, חזרה לסדרת הפתיחה אחרי צבע רביעי איה מבטיחה 
 .באה להגיד "שותף אין לי מה לחדש לך"

בשיטת לכרוז לא צפויות בעיות בביצוע החוזה, אך לקיחות עודפות חשובות מאד 
  החישוב הוכחית!

שי מלמעלה מסדרה ללא  5 -מערב ככל הראה יוביל בסדרה שלא הוזכרה 
  מכובד. 

  .דיאמודלקיחות בסדרות ה 2לצערו, הובלה זאת מסייעת דווקא לכרוז בפיתוח 
   -לקיחות ב 6לכרוז 
  -לקיחות ב 2          
  -לקיחות ב 1          
   -לקיחות ב 1          

  -לקיחה וספת יוכל הכרוז לעשות במידה ומערב יטעה בהשלכותיו על סדרת ה
ר עליו להגן גם על סדרת ההארט, ובעיקר שימו לב כי למערב בעיית זריקות כאש

תהיה קטסטרופלית בתוצאה כאשר דרום יוכל  השלכה של  .T-על ה בעיקר
   . 9-האת  לממש

לקיחות. 11הגה לא זהירה והכרוז יסיים את המשחק עם 

 

 הכרזה ניתוח

 משחק הידניתוח 
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Dealer: E  
Vul: N-S  2   Board:  

 K763 

 T92 

 Q84 

 KJ4  

  

 Q 

 AK4 

 AK765 

 T532    

 AJ85 

 J86 

 J3 

 A876  
 T942 

 Q753 

 T92 

 Q9  

  

 

West North East South 

--- --- 1 Pass 

1 Pass 2 Pass 

3 Pass 3NT Pass 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה

ובהמשך  1מזרח פותח את המכרז עם 
 12-14ובכך מתאר יד (ולא  2מכריז 

  .כפי שמקובל לחשוב)
צריך  -קודות ותמיכה ב 11מערב עם 

(צבע  2-ולהכריז משהו וסף, מאחר 
לא  2NTרביעי) לא בא בחשבון, כמו כן 

-הדעת ללא עוצר בסדרת המתקבל על 
  ההכרזה המתאימה ביותר תהיה3.  

 -קודות ועוצר בסדרת ה 16מזרח עם 
חייב להוסיף למשחק מלא עם עדיפות 

  3NT -לטבעית 
  

  ניתוח משחק היד

 3ההובלה הטבעית של דרום היא 
ודווקא היא זאת שמאפשרת לכרוז 
לזכות בלקיחה וספת, לא צפויה, 

 J-המיד את בסדרה בתאי שישחק 
 1 –לקיחות בטוחות  7כעת לכרוז 

 –קלאב  1, דיאמוד 2הארט,  3ספייד, 
  וספות? 2יגייס מיין 

לכרוז כמה וכמה אופציות, הספייד יכול 
לספק לקיחה וספת ללא קשר למיקום 

וגם סדרת הקלאב על אף  K-ה
המחסור במכובדים יכולה לספק 

  לקיחה וספת.

ה וספת אך היא אופצי דיאמודסדרת ה
  .3-3עבורה צריך לקוות לחלוקה של 

בכל דרך שיבחר הכרוז החוזה יבוצע, 
עם זאת אי צופה שחלק יתקשו ואף 

  יפלו פעם אחת.

  

Dealer: S  
Vul: E-W  3   Board:  

 732 

 T54 

 QJ6 

 AJT8  

  

 AT94 

 K3 

 832 

 K653    

 KQJ8 

 A86 

 95 

 9742  
 65 

 QJ972 

 AKT74 

 Q  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1 

Pass 2 Pass Pass 

Pass    

    

 
  ניתוח ההכרזה

הפתיחה והתשובה די סטדרטיות 
  השאלה מה יבחר לעשות דרום?

  האם יזמין למשחק מלא או שלא?
ידו של דרום בהחלט שווה מחשבה 
לכיוון משחק מלא, בשל החלוקה 

שמולם דרום המיוחדת יש מגוון ידיים 
  יכול לבצע משחק מלא.

יספיקו לדרום  Q-ו AK למשל: 
  לביצוע משחק מלא.

אך יש כמה דברים שצריך לקחת לפי 
  כן,

שותף לא השתמש בג'קובי כלומר ה
קלפים  8אחו בהתאמה מיימלית של 

ולמה זה חשוב? לא תמיד השליט  בלבד.
במיוחד לא בחלוקות  3-2מתחלק 

  .מחשב)
Q ז.קלף מבוזב 

יש המון ידיים שהשותף יקבל הזמה 
ולא יהיה לו סיכוי לביצוע החוזה 

 3ומספר לא מבוטל של ידיים שגם 
 ייפול. 

  
כי גם הפעם השותף הביא יד  שימו לב

ואת  -די טובה, סגר את סדרת ה
בצע ועדיין אין סיכוי ל -סדרת ה

  משחק מלא.
  

  ניתוח משחק היד

 AK  -וAK  -ההגה תמיד תזכה ב
אך אם תשכיל לתקוף את סדרת 

יתכן ותספיק לקבל גם  דיאמודה
חיתוך ביד מערב. לשם כך דרוש דיוק רב 

  והרבה דמיון מצד המגים.
בקלפים פתוחים מציאת החיתוך הוא 
עיין של מה בכך, בפועל בשולחן אי 
מאמין שהחוזה יבוצע עם לקיחה עודפת 

  .סה"כ 9

  

Dealer: W  
Vul: Both  4   Board:  

 T42 

 KQ8 

 J52 

 AQ65  

  

 73 

 A953 

 KT84 

 T72    

 A95 

 J76 

 Q73 

 KJ83  
 KQJ86 

 T42 

 A96 

 94  

  

 

West North East South 

Pass 1 Pass 1 

Pass 1NT Pass Pass 

Pass    

    

 
  ניתוח ההכרזה

) מצפון ברור לדרום כי 1NT )12-14לאחר 
בחור האם להכריז אין משחק מלא ועליו ל

Pass  1ולשחקNT  2או האם לשחק.  
שתי האופציות הגיויות וכוות. 
משיקולי שיטת החישוב, לאור העובדה כי 
ידו של דרום מאוזת עם סדרה מצוית וכי 

-בקיימת כיסה צדדית בחרתי הפעם 
Pass.  

סדרת הספייד הטובה בשילוב כיסה 
) עתידים לאפשר לקיחות גם (Aצדדית 

  .NT-ב
  

  ניתוח משחק היד

  הרבה יקום וייפול כאן על ההובלה.
ולכרוז אין בעיה בביצוע של  -הובלה ב
לקיחות כאשר הוא מתחיל  8לפחות 

  בפיתוח סדרת הספייד.
בשילוב של  דיאמודלעומת זאת הובלה ב

עים מהכרוז את מוA -העיכוב כפול של 
  ;מימוש סדרת הספייד ואת ביצוע החוזה

 Q-הקטן אל  אמודדיהובלה של 
וסף  דיאמודבמזרח אשר מחזיר מיד 

המשמש  A-הבמטרה להוציא את 
  ככיסה לדומם.

הוא פוה  A-לאחר שהכרוז זוכה עם ה
בה מזרח חייב לתת ספירה  -לסדרת ה

-ולאחר מכן את ה 7-ולשחק תחילת את ה
(גבוהה מוך) כעת למערב ברור עליו  3

  ם.סיבובי 2ספייד  A-הלחכות עם 
בשלב זה הדומם "מת" ולכרוז מצפים 

  חיים קשים.
 –כל ששאר להגה הוא לשחק "פסיבי" 

במצב זה יהיה על הכרוז לשחק כל הזמן 
  מידו.

  והחוזה ופל פעם אחת. דיאמוד הובלה
  הובלה הארט והחוזה מבוצע בקלות.
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Dealer: N  
Vul: N-S  5   Board:  

 T872 

 76 

 54 

 QJ432  

  

 AJ54 

 K984 

 KJT3 

 T    

 93 

 52 

 9876 

 A9765  
 KQ6 

 AQJT3 

 AQ2 

 K8  

  

  

West North East South 

--- Pass 1 DBL 

Pass 1 Pass 2NT 

Pass Pass Pass  

    

 
  ניתוח ההכרזה

רגיל  Over-callדרום לא יכול לעשות 
 2NTבשל חוזקת היד או של  1של 

  עים.צב 2השמור לקובציות של 
הדרך לספר על יד כל כך חזקה היא 

  .DBL-בתחילה לעבור 
בשל העדפת  1  /2צפון יכול לבחור 

המייג'ור וכן בשל מספר הקודות המוך 
וזאת  -צריכה להיות טייה טבעית ל

 למרות הפער האיכותי בין הסדרות.
  ?DBL-ומה יכריז דרום לאחר ה

2 -  ק' עם סדרה  18יתאר יד חזקה
  דרום חזק מידי. –טובה 
1NT –  ת עםלא  18-19יתאר יד מאוז

  מספיק.
2 –  קיו ביד בא לתאר פתיחה זהה

  לא רחוק אבל לא שם. 2לפתיחת 
2NT את התיאור המדויק ביותר  ןיית

  ק' עוצרים ומאוזן. 20-21
תוכלו לשאול את עצמכם מה הייתם 

  .2NTכראה  –פותחים מידו של דרום 
  

  ניתוח משחק היד

ואציה כזאת בה רוב המוחלט של בסיט
הקודות מצויות ביד אחת על ההגה 
להשתדל ולא לפתוח סדרות חדשות 

  עבור הכרוז.
ובמידה והכרוז פוה  מערב מוביל 

מערב יהיה חייב לעקב  -לסדרת ה
בדיוק פעם אחת על מת להגביל את 
הכרוז ללקיחה בודדת בסדרה וכן למוע 

  מהכרוז מעבר לדרום.
 4 –לקיחות  8כרוז תמיד עם זאת ל

, ספייד וקלאב. דיאמוד 2הארט, 
לקיחה עודפת עלול לבצע אם ההגה 

 -תשגה לשחק סדרות חדשות למעט ה 
  או .פסיבי  

  

Dealer: E  
Vul: E-W  6   Board:  

 J43 

  

 AT953 

 T8754  

  

 QT852 

 QJ74 

 KJ 

 Q6    

 A96 

 K93 

 Q72 

 AKJ3  
 K7 

 AT8652 

 864 

 92  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 2 

2NT Pass 3 Pass 

3 Pass 3NT Pass 

4 Pass Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה

יכול וצריך  לא פגיע גד פגיעדרום במצב 
  .weak 2לפתוח 

ק' עוצר  15-18המתאר  2NTמערב מכריז 
  ויד מאוזת.

 ולאחר מכן טרספרב מזרח משתמש
קלפים בדיוק  5המספר על  3NTריז מכ

  .-בסדרת ה
 Passההחלטה בידי מערב, האם להכריז 

  ?4או 
על אף שיטת החישוב ועל אף החלוקה 

וזה  4השטוחה, בחרתי הפעם בחוזה של 
  .-בשל המחסור בעוצרים בסדרת ה

שם למערב  -ידוע כי המגים יתקפו ב
עוצר בודד, מה שעלול להפוך בעיה בחוזה 

 AJ/AQ/KJאם היה מחזיק  ליט.ללא ש
  .3NTבהחלט היה אפשר להעדיף 

  

  ניתוח משחק היד

שכן לא מובילים בסדרה   8צפון מוביל 
  בשליט. J-לובטח לא מתחת  Aעם 

למערב יש המון מידע זמין המסייע מאד 
  במשחק היד.

 -ראשית ידוע כי לצפון חוסר בסדרת ה
  הן מההכרזה והן ומההובלה.

שר לדרום קבלת אסור לאפאם כן 
אחרת יוכל לתת חיתוך לצפון  ההובלה,
  .-בסדרת ה
  בצפון.–? A-ואיפה ה

עם   Weak 2ולא פותחים  Aאם לדרום 
  בצפון. A-השי אסים, המסקה היא ש

  כראה בדרום. –? K-הומה לגבי 
ובכן,  ו? Weak 2 ?Aעם מה פתח דרום 
  .Kיתן לשער כי בידו 

הטיפול בסדרת היתוח הזה מסייע בדרך 
הספייד. מערב לוקח בדומם ומשחק את 

שההובלה לא תגיע ובכך מבטיח  Q-ה
לצד דרום וכן בדרך משחק זה יפסיד רק 

  ספייד אחד.

  

Dealer: S  
Vul: Both  7   Board:  

 QJT42 

 63 

 62 

 Q753  

  

 9765 

 72 

 KT7 

 AT64    

 K3 

 KQJT8 

 AJ94 

 J8  
 A8 

 A954 

 Q853 

 K92  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1 

1 1 Pass 1NT 

Pass 2 Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

מראה חמישה  1בסיטואציה זאת 
ק' צפון חייב  5-קלפים, ועל אף ה

  להכריז אותם. 
ולמרות שצפון כבר  1NTדרום מסה 

 3קלפים וידוע כי לדרום אין  5סיפר על 
משלו, צפון צריך לעשות הערכת  קלפים

  יד...
בו לדרום היו מגוון  4ביגוד לבורד 
בהכרזה  1NTעל  Passסיבות להכריז 

  די דומה, כאן המצב הפוך.
לצפון אין כיסה צדדית לידו, הערך של 
קלפיו מצוי אך ורק בסדרת הספייד 
הטובה, בחוזה ללא שליט כאשר בעיית 
המעברים צפויה צריך למשוך החוצה 

  על אף חוסר ההתאמה. –לחוזה בשליט 
  

יותר במילים אחרות, ידו של צפון שווה 
  .1NT-במאשר  2בחוזה  לקיחות

  
  ניתוח משחק היד

יהיה זה כון  -מזרח מוביל כמובן ב
עבור הכרוז לעכב פעם אחת, וזאת על 
מת לסות ליצור בעיית מעבר בין מזרח 
למערב במידה ומזרח יהיה זה שיזכה 

  .בהובלה
אך בחלוקה הוכחית כל תרגיל  

  ותחכום של הכרוז לא יועילו.
 K-במערב יזכה בשלב כזה או אחר 

-למה שיגרום  -וישחק את סדרת ה
Promotion 9-ל   של מזרח כאשר אם

צפון חותך מוך מזרח חותך מעליו ואם 
עתיד להיות   9-צפון חותך גבוהה ה

  לקיחה. 
2 לה היה חוזה חסר סיכוי למן ההתח

וככל הראה יוכשל פעמיים. אם צפון 
היה רק מכריז פאס מההתחלה היה 

  .יוצא בדיעבד בתוצאה טובה יותר
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Dealer: W  
Vul: None  8   Board:  

 7542 

 3 

 985 

 J9862  

  

 AKT3 

 982 

 Q 

 AK543    

 Q6 

 AJT654 

 762 

 Q7  
 J98 

 KQ7 

 AKJT43 

 T  

  

 

West North East South 

2 Pass 4 Pass 

Pass Pass   

    

    

 
  ניתוח ההכרזה

 6 קלאסית של מערב Weak 2פתיחת 
  .ק' 6-10מכובדים,  2קלפים, 

בהם  "אוגוסט"כמובן שיש שיטות כמו 
יכול למזרח להשתמש על מת לקבל 

ל ידו של מערב, אך פשוט מידע וסף ע
  אין טעם.

 16קלפים וסף על  9למזרח תמיכה של 
החוזה חייב להיות  דיאמודק' ובודד ב

4  ולא יכול להיות יותר, לכן חבל
לאפשר ליריבים מידע מיותר, או 

  אפשרות להתערב במכרז.
  

  ניתוח משחק היד

המשחק יכול להתפתח בהרבה כיווים, 
  ראשית תלוי בהובלה.

תהיה הטובה ביותר עבור  -הובלה ב
תגביל באופן וודאי את  המגים אשר

בכל  (במקרה הטוב) לקיחות 11-לוז הכר
הובלה אחרת צריך הכרוז לזכות בדומם 

במידה ודרום לא מפצל את   ולשחק מיד 
, כלומר משחק אחד מהם, יוכל KQ-ה

למשוך את  J-המערב לעשות עקיפה אל 
על  -וכעת להשליך את כל סדרת ה A-ה

  לקיחות! 12ולסיים עם סדרת הספייד 
ור במשחק של מצד שי הכרוז עלול לבח

A ו-  וסף בתקווה לחלוקה שווה
  !ייפולבשליט במקרה כזה החוזה 

דרום יוכל למשוך בעצמו את השליטים 
את  מהדומם ולאחר מכן לקחת

תו כאשר הסכה של וים שברשדיאמודה
  חיתוך בדומם עברה.

ומה דרך המשחק הכוה במקרה זה? ללא 
שום קשר ליד הוכחית המשחק הכון 

כלומר  -הבסדרת  ה כפולהעקיפהוא 

ואם זה לא צלח,  J-הלשחק לכיוון 

! T-הלחזור לשולחן ולשחק שוב לכיוון 
אם גם המגן וגם הכרוז יעשו עבודתם 

 11אמה התוצאה הסופית תהיה 
לקיחות.

  

Dealer: N  
Vul: E-W  9   Board:  

 T94 

 A94 

 KQ532 

 43  

  

 KQJ3 

 Q5 

 T9764 

 Q5    

 8752 

 JT87 

 J8 

 AJ2  
 A6 

 K632 

 A 

 KT9876  

  

  

West North East South 

--- Pass Pass 1 

Pass 1 Pass 1 

Pass 1NT Pass 2 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה

דרום מעביר תיאור מדויק של חלוקתו 
על כאשר חוזר פעם וספת בהכרזה 

  .-סדרת ה
אשר  6-4למעשה מתאר חלוקה של ו
  .NTדיפה למשחק בשליט מאשר ע

 1NTשימו לב, כי צפון רשאי להכריז 
ק'  9, עם -למרות היעדר העוצר ב

זאת ההכרזה הזמיה הטובה ביותר, 
עם חמישה קלפים  2בוודאי עדיפה על 

  בלבד.
חשוב גם לשים לב כי היריבים לא 

אולי, כי  מה שיכול להעיד, 1התערבו 
קלפים והסדרה  5לאף אחד אין 

  חלקת שווה בשווה.מת
יתכן ויהיו כאלה אשר יעדיפו לשחק 

1NT  משיקולי שיטת החישוב, לאור
העובדה כי לדרום עוצרים בכל הסדרות 

  בהכרח החלטה רעה.זאת לא 
  

  ניתוח משחק היד

(שי  7-בההובלה תהיה ככל הראה 
  הוא אופציה. Jכאשר גם  מלמעלה)

דרום בטרם הוצאת שליטים, יסה 
לפי כן  KQ-ידים על הלהשליך מפס

  עליו להתיר את החסימה.
עוברים  Aלאחריו  A-בזוכים 

 -ה אתומשחקים  A-הלדומם בעזרת 
KQ  יתן להשליך ב מפסידעליהם- 

  .-וב
 -המערב באופן מפתיע חותך את 

השלישי ומפה הוצאת שליטים בכל דרך 
  תוביל לביצוע עם לקיחה עודפת.

  ?1NT-בומה היה קורה 
 3-בכי ההגה זוכה בוודאות  ראה

קלאבים תלוי בדיוק  2-3-וספיידים, 
  המשחק. 

  

Dealer: E  
Vul: Both  10   Board:  

 63 

 T 

 AKQ32 

 Q9732  

  

 JT972 

 Q7 

 T864 

 54    

 AK54 

 J84 

 J75 

 KJ6  
 Q8 

 AK96532 

 9 

 AT8  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1 

Pass 2 Pass 4 

Pass Pass Pass  

    

 
  ניתוח ההכרזה

ק' ידו של מערב איה  13-למרות ה
החלוקה  ,1אחרי  DBL-למתאימה 
העובדה כי השותף  4-3-3-3השטוחה 

ללא קלפי  J-הוריבוי  Passפתח 
 DBLבייים הופכים הכרזת 

  למסוכת מאד.
2  ק' 10המספר על +קלפים  5-ו

המתאר יד  4-דרום קופץ ל ,וכעת
קלפים  7חלוקתית עם לפחות 

  ופתיחה חלשה יחסית.
עם ידיים עדיפות הייו כראה 

המחייב למשחק מלא,  3מכריזים 
  או מחליפים סדרה במקרה הצורך.

  
  ניתוח משחק היד

, כעת מערב צריך AKההובלה תהיה 
לעצור לחשוב כיצד יוכל להכשיל את 
החוזה?, הסיכוי היחיד הוא בתאי 

מחשש שעל  A-שותפו יש את השל
הסגורה יושלחו מפסידים,  -סדרת ה

מיד  -צריך לתקוף את סדרת ה
אך הפעם ללא  AK-בבתקווה לזכות 

  הועיל.
הכרוז יכול בכל שלב להשליך מידו את 

וחוזה יבוצע -על ה -בהמפסידים 
  בדיוק.



  2018 אוקטוברסימולטנית ארצית 

  

6 
  

  

Dealer: S  
Vul: None  11   Board:  

 A852 

 73 

 AQ9753 

 6  

  

 T97 

 AQT84 

 K62 

 87    

 QJ63 

 952 

  

 AKJT42  
 K4 

 KJ6 

 JT84 

 Q953  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

1 1 1 2* 

DBL 3 3 Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה

ולא  ידו של מערב בהחלט שווה פתיחה
 1התערבות מצפון, מזרח מכריז 

ה היחיד בו הכרזת סדרה ולפיו המקר
מתארת רביעייה  Over-Callאחרי 
  לפחות.

ביד על מת -דרום משתמש בהכרזת קיו
 Pass-ללהראות תמיכה ויד מקסימלית 

 Support-בק') ומערב משתמש  10-11(
Dbl.  

-20צפון יודע על חלוקה שווה בקודות (
 דיאמודקלפים ב 6) כמו כן בידו 20

ו שבעתיד ברור ל 6-4וחלוקה יפה של 
ולכן עליו לסות  3יתחרה לפחות לגובה 

ולהקשות על היריבים ככל האפשר, 
  .3ובהזדמות זאת הוא כבר קופץ לגובה 

הפעם הקפיצה לא אפקטיבית, מזרח 
 3ק' יכול להכריז  9-וקלפים  5עם 

  ומערב עד כמה שזה מפתה צריך לעצור.
אומם המחסור בסדרת היריבים הוא 

ף הרבה ליד אבל אדיר ובהחלט מוסי
היעדר מספר רב של שליטים כמו כן 
סדרת שליט לא טובה צריכים לרמוז 

  שמשחק מלא יהיה קשה, קשה מאד.
  

  ניתוח משחק היד

אשר יחתך  Jההובלה תהיה כמובן 
-הבדומם. עקיפה עמוקה בשליט אל 

T לקח עם הש-J.  
דרום צריך להבין שלאחר הוצאת 

-ההשליטים המשחק יתבסס על סדרת 
  .שם הוא רואה שהעקיפה מצליחה

היעדר כיסות לדומם צריכות להוביל 
 -למסקה שכדאי לתקוף את סדרת ה

  למיעת מעברים עתידים. 
לכרוז אין שום סיכוי לביצוע המשחק 

  והחוזה יוכשל לפחות פעמיים.

  

Dealer: W  
Vul: N-S  12   Board:  

 KT8 

 K864 

 5 

 AJ853  

  

 943 

 JT9753 

 AJT8 

     

 65 

 AQ 

 Q763 

 KQT97  
 AQJ72 

 2 

 K942 

 642  

  

 

West North East South 

1 Pass 1 1 

Pass 2* 2 Pass* 

Pass 3 Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

ההכרזה המוצעת משלבת, הערכת יד, 
איפוק, ותיאום בריא בין השותפים. יתן 

  ללמוד ממה הרבה.
-משתמש צפון בקיו Over-Call 1לאחר 

ביד על מת להראות התאמה עם יד 
וכעת  2-במזרח מתחרה  + ק'10חיובית 
  אפשרויות הכרזה:  2לדרום 

Pass / 2  מאחר וברור כי השותפות
 2מחויבת לכל הפחות להתחרות לגובה 

שחקים בכירים תו לכל הכרזה 
  משמעות.

Pass – .ימליתה מייד שאי  
2 - ימום. שותף עצור.מי  

ידו של דרום היא בהחלט לא מיימום, על 
פגיע, הוא  Overcallאף העובדה שעשה 

מחזיק בסיגלטון בצבע המרכזי של 
  ק' ליד. 2היריבים מה ששווה לפחות עוד 

כעת צפון עושה הערכה מחדש מול יד לא 
מיימלית של דרום, ומחליט להזמין 

 דרום צריך לוותר לאחר –למשחק מלא 
  שתיאר את ידו.

  
  ניתוח משחק היד

מערב  למרות ששותפו הכריז פעמיים 
  .Aולא  Kמוביל 

  ומזרח חותך. A-דרום מכסה עם ה
ומערב עולה עם  J מזרח משחק כעת

-הולאחריו את  Qמערב ממשיך  A-ה
T.  

-הדרום צריך לשים לב, חבל לכסות את 

T  העם-J הלקיחה אבודה ומזרח .
יהיה לאבד גם ה, חבל יחתוך בכל מקר

ולפי שיצאו לעבודה כבר  J-את ה
  לקיחות.  4הפסדו 

ואם  A-הלהגה ותר לקחת עוד את 
תתקוף את סדרת השליט תוכל למוע 

ים דיאמודמהכרוז לחתוך את 
וסף. דיאמודהמפסידים ולקחת 

  

Dealer: N  
Vul: Both  13   Board:  

 85 

 432 

 T853 

 AT87  

  

 QJ76 

 AQJ9 

 74 

 KQ2    

 AKT4 

 K86 

 AKQJ 

 64  
 932 

 T75 

 962 

 J953  

  

  

West North East South 

--- Pass 1NT Pass 

5NT Pass 6NT Pass 

Pass Pass   

    

 
  ניתוח ההכרזה

מערב יהיה מאד מופתע לגלות שהשותף 
בזמן שהוא עצמו מחזיק  1NTשלו פתח 

  ק'! 20-ב
בהכרזת הזמה, הזמה מערב משתמש 

  ! Grand Slam-ל
Quantitative ה המקצועית או ייבהג
MIN / MAX.  

  6NTק' עליו להכריז  15אם למזרח 
)15+20=35(.  

  7NTק' עליו להכריז  17אם למזרח 
)20+17=37(.  

  !PASSובכל מקרה רק שלא יכריז 
  

שכן  -אין מה לחשוש מסדרת ה
ק' מה שלא  35לשותפות לפחות 

 A-הלהגה להחזיק גם את  מאפשר
  .K-הוגם את 

קודות מולם   15םכדאי לשים לב כי יש
  לקיחות. 7בכל זאת יתן לבצע 
Q AQ AK (למשל).  

אך לשם כך דרושה הכרזה הדרגתית 
  כמו כן תיאום ודיוק בין השותפים.

בחרתי בהכרזה הפופולארית 
לרוב,  והמקובלת ביותר שמובילה,

  לחוזה הכי כון.
  

  תוח משחק הידני

 AKQJ– בטוחותלקיחות  12למזרח 
AKQJ AKQJ  רגע אחד, אסור

  למהר!
מזרח צריך לסות "לגוב" את הלקיחה 

ובטרם  בהזדמות הראשוה !13-ה
משך את יתר הלקיחות, עליו לשחק 

קטן לכיוון ידו ולאפשר  מהדומם 
לצפון לשגות, אם צפון לא ישחק מיד 

לקיחות  13למזרח יהיו  A -את ה
  ותוצאה מצוית!
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Dealer: E  
Vul: None  14   Board:  

 Q83 

 94 

 98432 

 KQJ  

  

 AJT765 

 Q5 

 75 

 853    

 K2 

 KJ8762 

 K6 

 T97  
 94 

 AT3 

 AQJT 

 A642  

  

 

West North East South 

--- --- 2 DBL 

Pass 3 Pass Pass 

3 Pass Pass Pass 

Pass    

 
  וח ההכרזהנית

לדרום בעיית ו Weak 2מזרח פותח 
לא בא  2NTהכרזה קלה, אין לו עוצר ולכן 

הארטים  4בחשבון, דבל בדר"כ מספר על 
  .קודות 15לא הגיוי עם  Passאך גם 
  הוא הרע במיעוטו.דבל אם כן, 

  צפון?לולשאלת השאלות, כמה קודות 
  3ק'? מכריז  2מה עושה צפון עם 

  3ק'? מכריז  7ם מה עושה צפון ע
  3ק'? מכריז 10מה עושה צפון עם 

כאשר השותף משיב לדבל אחרי פתיחת 
Weak 2  ,קודות שלו רחב מאדטווח ה

  .4שכן הוא לא ממהר לקפוץ לגובה 
 יוםה ברמות הגבוהותכיצד מתמודדים? 

את שיטת הלבסהול  משחקים
מול התערבויות להגה גד המשתמשת 

. Weak 2תיחות גם כגד פ ,1NTפתיחת 
עם זאת, השיטה לא שכיחה בקרב ציבור 

עם השחקים ולכן לא הצגתי שימוש בה. 
זאת ממליץ לשחקי התחרויות לחקור 

  עוד בושא.
ההחלטה הסופית היא של מערב, הוא 

לקיחות בהגה גד  3יכול לשער כי בידו 
3  ואין זה סביר ששותף שפתחWeak 2 

  .2יביא עוד 
 ביצועמאשר  3-בפול לכן עדיף יהיה לי

  .3ל ש
  

  ניתוח משחק היד

ולאחר משיכת השליטים  -בדרום מוביל 
  .-הכרוז פוה לסדרת ה

אם כן התוכית של הכרוז ברורה השלכת 
 .שבדומם -סדרת ה  המפסידים בידו על

לדרום אין ברירה ועליו למשוך את כל 
  הלקיחות בטרם יושלחו המפסידים.

יהיה לקחת הסדרה היחידה בה יתן 
ולכן עליו לתקוף אותה.  -לקיחות היא ה

  לשמחתו בהגה זו החוזה מוכשל.

  

Dealer: S  
Vul: N-S  15   Board:  

 KJ73 

 82 

 AT952 

 52  

  

 A6 

 Q5 

 K876 

 AK863    

 Q952 

 974 

 QJ 

 QT74  
 T84 

 AKJT63 

 43 

 J9  

  

  

West North East South 

--- --- --- 2 

Pass Pass 3 Pass 

Pass Pass   

    

 
  ניתוח ההכרזה

המתאר  Weak 2 לפתוחדרום הפעם תור 
  ק'. 6-10ששה קלפים עם שי מכובדים ו

שימו לב כי ביגוד לבורד הקודם כעת צפון 
דרום פגיעים לכן כדאי שהסדרה עצמה 

  תהיה איכותית.
ק'  16מערב וצפון מעבירים ומזרח עם 

בשל העובדה  2NTולא  3בוחר להכריז 
  .-שאין עוצר בסדרת ה

משתי סיבות  3-צפון לא מתחרה ל
  עיקריות:

פילה אפילו אחת  –מצב הפגיעות א. 
 בדבל תהיה תוצאה רעה מאד!

במצב תחרותי יתן  –חוק סך הלקיחות ב. 
שליטים =  9להתחייב כמספר השליטים (

במצב הוכחי מספר השליטים  לקיחות) 9
  לכן לא מומלץ.ו 8-ידוע כ

  
  ניתוח משחק היד

 1הארט,  2ספייד,  1מפסידים ( 4לכרוז 
בכל הגה ובכל משחק  )דיאמוד

החוזה יבוצע  התוצאה תהיה זהה.
  בדיוק.

  + למזרח מערב.110
  

ומה היה קורה אם צפון היה בוחר 

  ?3-להתחרות ל
  

3  יתן לבצע אם דרום ימצא את
  המשחק הכון לסדרת הספייד:

T ה והוא מכוסה ע"י הובמיד-Q  עולים

  .9-ובפעם הבאה לעקוף גם את ה Kעם 
  

אך ככל הראה היה ופל פעם אחת בלי 
  דבל לא ורא, בדבל איום וורא.

  

Dealer: W  
Vul: E-W  16   Board: 

 6 

 AK8765 

 J85 

 K43  

  

 9873 

 9 

 AQ3 

 QT652    

 J4 

 QJT2 

 K42 

 J987  
 AKQT52 

 43 

 T976 

 A  

  

 

West North East South 

Pass 1 Pass 1 

Pass 2 Pass 3 

Pass 3NT Pass 4 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה

1 2-ו  וששיה  12-14מתארים
  קלפים.

  משתי סיבות: 3דרום מכריז 

יסיון למצוא התאמה טובה יותר . 1
קלפים (עדיין  3בספייד בתאי שלצפון 

 .אפשרי)

עוד לא אבדה לחלוטין האופציה  .2
לסלאם. תארו לכם את אותה היד רק 
שלצפון מחליפים בין הספייד 

הוא חוזה  6במצב כזה  - דיאמודוה
  מעולה!!

  
צפון שאיו יודע על ההתאמה עם עוצר 

וההחלטה הסופית  3NTמכריז  -ב
משיקולי  3NTבידי דרום, האם לשחק 

  4שיטת החישוב או האם לשחק 
  .3NTעדיף היה לשחק  בדיעבד

  
  ניתוח משחק היד

תהיה רצחית, אך זה בלתי   -הובלה ב
  .AQ-מאפשר להוביל 

 ההתלבטות תהיה בין ספייד וקלאב
  שתיהן יעילות ומוציאות כיסה לדומם.

) 2(1, דיאמודמפסידים ב 3לכרוז 
  קלאב. 1-הארט, ו

התקווה העיקרית תהיה להשליך את 
החזקה  המפסידים על סדרת הספייד

  בדומם.
לכרוז מצפה  4-1בשל חלוקת השליט 

יעבור הכרוז  AKאכזבה, לאחר 
לדומם עם הקלאב ויסה להשליך 

על אף  מפסידים על סדרת הספייד.
גבוהים עליו מערב  שהשליטים בידי

תוך את בהזדמות הראשוה צריך לח
  הספייד ומכאן הביצוע אבוד.
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Dealer: N  
Vul: None  17   Board:  

 KJ842 

 976 

 QT862 

   

  

 7 

 J532 

 AK73 

 7654    

 653 

 AKT4 

 4 

 AJT83  
 AQT9 

 Q8 

 J95 

 KQ92  

  

  

West North East South 

--- Pass Pass 1 

Pass 1 Pass 2 

Pass Pass DBL Pass 

3 3 Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

רזה ומערב ותר ללא הכ 1דרום פותח 
אוט" לא -שכן דבל "טייק Passמלבד 

  .-מתאים בשל סדרת ה
צפון דרום תומכים בספייד וההכרזה 

דרום  –" סגורמגיעה למזרח במצב "
צפון פתח פאס ק'  12-14הציג יד של 

ולא עשה אפילו יסיון למשחק מלא, 
מצב הקודות צריך להיות ברור, 
הקודות מתחלקות פחות או יותר שווה 

  ין הצדדים.בשווה ב
מזרח צריך לעשות את החשבון הזה 
ולהבין כי לשותפו יש קודות, סדר גודל 

 4-4של פתיחה, אך ללא הכרזה. עם 
ויד לא מאוזת  שלא הוכרזובסדרות 

מזרח יכול לסות להתחרות על החוזה 
אוט" מעט -ולהכריז דבל "טייק

  אגרסיבי אך חיוי.
וכך וצר מצב מעט מפתיע שדווקא 

אוט -ק' מכריז טייק 8-הם השחקן ע
  .12-דבל ולא זה עם ה

  
שימו לב, כי מזרח ומערב על אף 

אך  4המחסור בקודות יכולים לבצע 
זאת יתן לדעת רק בקלפים פתוחים 

  ולהגיע לשם יהיה מאד קשה.
  

  ניתוח משחק היד

 AK-במזרח ככל הראה יוביל 
וימשיך אחד וסף על מת לאפשר 

  לשותפו חיתוך.
ר להוביל הארט התוצאה תהיה אם בח

זהה כאשר מערב יהיה זה שימשיך 
  לקבלת חיתוך. דיאמודביוזמתו 

הלקיחות  5-כך או כך ההגה זוכה ב
  הראשוות והחוזה מוכשל פעם אחת.

  

Dealer: E  
Vul: N-S  18   Board:  

 Q542 

 K963 

 K9 

 AQT  

  

 KT9 

 Q4 

 T87 

 K8752    

 A863 

 JT2 

 Q543 

 63  
 J7 

 A875 

 AJ62 

 J94  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 

Pass 1 Pass 1 

Pass 1 Pass 3 

Pass 4 Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה

1 -  קלפים 3לפחות  
1 - 4 קלפים. משתי רביעיות מקובל +

  להציג קודם את המוכה.
1 - 4  ק'. 12-17קלפים  
3 - 11 ק' ו.מזמין למשחק מלא  
4 -  ה. 14עםק' צריך צפון לקבל הזמ  

  
השחקים שבדרום שבחרו לדלג על 

 -ולהכריז ישירות את ה -סדרת ה
  יגיעו לאותו החוזה רק מהצד השי.

  
  ניתוח משחק היד

  למזרח אין הרבה אפשרויות הובלה.
בשליט,  QX-מהוא בוודאי לא יוביל 

ד מסוכת מא K-ההובלה מתחת לאחד 
  .-עם הובלה ב רולכן הוא ות

  
הובלה זאת לכאורה "מסדרת" לכרוז 
לקיחה וספת בסדרה, אך גם אז אין 

  אפשרות לבצע את המשחק.
  

  מפסידים בספייד 2לכרוז 
  מפסידים בהארט 1          
  דיאמודמפסידים ב 0          

מפסידים בקלאב (תלוי    0-1      
  בעקיפה)

  

 K-האל מהדומם,  הכרוז משחק 

  .Q-שבידו ולוכד את ה
מושך שי שליטים כאשר הוא מסיים 

לעקיפה שכשלת  Jומשחק  בדומם
  והחוזה מוכשל פעם אחת.

  
  

  

Dealer: S  
Vul: E-W  19   Board: 

 652 

 AQJ85 

 Q7 

 AJ2  

  

 T7 

 T9643 

 KT85 

 K3    

 AQ84 

 7 

 J962 

 QT64  
 KJ93 

 K2 

 A43 

 9875  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

Pass 1 Pass 1 

Pass 1NT Pass 2NT 

Pass 3NT Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

1  1ולאחריוNT  ת עםמתאר יד מאוז
  ק'. 12-14

ק' והחשבון פשוט במידה  11דרום עם 
ק' יש משחק מלא ולכן  14ולצפון 

  .2NTמשתמש בהכרזת הזמה 
  ק' מוסיף למשחק מלא. 14ון עם צפ
  

  ניתוח משחק היד

  קטן. מזרח יוביל ככל הראה 
  לקיחות בסדרה. 2מה שמסדר לכרוז 

צפון שאיו יודע על החלוקה הוראית 
 2לקיחות בטוחות ( 8סופר  -ב
את  בקלאב 1-בהארט ו 5 דיאמודב

הלקיחה החסרה צריך לסות להביא 
יש  ובשל בעיית המעברים -מסדרת ה

להתחיל תחילה בפיתוח של סדרת 
הספייד ורק לאחר מכן לפות לסדרת 

  .-ה
מהווה כיסה  K-הסיבה היא שה

  לסדרת הספייד.
  

  .J-משחקים ספייד לכיוון ה Qאחרי 
  

  5-1בשל החלוקה הרעה של ההארט 
ממוקמים  AQ-הובשל העובדה כי 

  רע, החוזה הוא חסר סיכוי.
כל עוד ההגה לא תטעה בדרך היא 

 1-ו דיאמוד 2ספייד,  2-בתמיד תזכה 
  קלאב.

  
הכרוז יצטרך עזרה מההגה על מת 

  לבצע.
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Dealer: W  
Vul: Both  20   Board:  

 82 

 A7 

 AQT2 

 T9432  

  

 953 

 65 

 K87654 

 J7    

 KJ74 

 J92 

 J3 

 AQ65  
 AQT6 

 KQT843 

 9 

 K8  

  

 

West North East South 

1 Pass 2 2 

Pass 2NT Pass 4 

Pass Pass Pass  

    

 
  ניתוח ההכרזה

1 – Better Minor  
  חלש! 2ומזרח מכריז 

בעבר היו משחקים שקפיצה מספרת 
דווקא על יד חזקה אך שיטה זאת כבר 

  כמעט ולא קיימת.
2  ק' עם  3-6מספר על יד חלשה6 

תה העיקרית היא קלפים בסדרה. מטר
  להפריע ליריבים.

 14-ווח עם שישה  Over-Callלדרום 
 – 2NTמשלו מציע  10ק' וצפון עם 

ק' עם 10-11הכרזת הזמה המתארת 
  עוצרים בסדרות היריבים.

דרום עם יד פטסטית יכול וצריך 
 3ntלהכריז משחק מלא, עליו לבחור בין 

  .4ובין 
  .4כראה יעדיף  6-4לאור החלוקה 

  
  ניתוח משחק היד

אך אין , דרום אומם מצא בחוזה הכון
  שום דרך לבצע אותו.

כל העקיפות לא מצליחות והחוזה תמיד 
  .2 ולפעמים 1 ייפול

לאור הכרזת מזרח ההובלה המתבקשת 
  .Jתהיה 

לדרום תקווה מסוימת אם יצליח 
  שבדומם. -להשליך מפסיד על ה

ולשחק מיד את  A-עליו לעלות עם ה
מזרח מכסה ודרום חותך. כעת  Q-ה

-ואחד וסף לכיוון ה Kדרום משחק 
A כעת את הT-  יתן להשליך עליו

מפסיד. מהלך זה היה עובד אם למערב 
  הארטים. 2היו רק 

יסיון זה לא עולה, מערב חותך 
ו"תקע" בידו אך למעשה כל המשך 

  עדיין מוביל את החוזה לפילה.
  
  

  

Dealer: N  
Vul: N-S  21   Board:  

 K863  
 76 

 J8764 

 K3  

  

 A4 

 854 

 QT952 

 QT5    

 T952 

 JT9 

 AK3 

 962  
 QJ7 

 AKQ32 

  

 AJ874  

  

  

West North East South 

--- Pass Pass 1 

Pass 1 Pass 3 

Pass 3 Pass 3 

Pass 4 Pass Pass 

 
  ניתוח ההכרזה

ייה מה בהכרזתו הש3 -לדרום קופץ 
ק' אך לאור החלוקה  18שבדר"כ דורש 

  קלפים בספייד יתן להתגמש. 3וכן 
צפון משתמש בצבע רביעי ומגלה בצורה 

  מוחלטת את חלוקת שותפו.
  .3-5-0-5או  3-5-1-4

ברור כמו כן  -המחסור בעוצר ב
צריכה  -העובדה שהשותף קצר מאד ב

  המסוכן. 3NT-מלהיע את צפון הרחק 
בראשם  דיאמודפים בקל 5-על אף ה

, ההגה יודעת לתקוף את הסדרה Jרק 
כבר למן ההובלה וצפון יודע שאין לו 

אם כן עליו לבחרו  –הגה לספק בה 
קלפים  7עם התאמה של  4חוזה בגובה 

  בלבד.
 ?4/ומה לבחור 

מאחר וידוע כי או עומדים לחתוך כבר 
בתחילת המשחק, עדיף לחתוך בסדרה 

חד אשר יהפכו שליטים בצד א 5בה 
שליטים  3מאשר בסדרה בה  ,4להיות 

  .2אשר יהפכו להיות 
  פשוט כי יותר קל יהיה למשוך שליטים.

  
  ניתוח משחק היד

העובדה כי -ההובלה תהיה כמובן ב
 3NT-מצפון דרום שללו עוצר ומעו 

גלויה לכולם ו"מבקשת" הובלה בסדרה 
  זאת.

כבר הסיבוב הראשון חתך, החלוקה 
בשליט כמו כן,  3-3ית מאד של הידידות

מסדרת  -ועקיפה מוצלחת ב 3-3
 ! לקיחות כאשר הוא מוסר את12לכרוז 

  בלבד! A-ה
  

  

Dealer: E  
Vul: E-W  22   Board:  

 AJ8 

 A8652 

 QT82 

 J  

  

 K94 

 JT9 

 764 

 T942    

 7532 

 4 

 KJ5 

 K7653  
 QT6 

 KQ73 

 A93 

 AQ8  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1NT 

Pass 2 Pass 3 

Pass 4 Pass 4 

Pass 4 Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

דרום שובר את הטרספר ובכך מספר 
קלפים  4על יד טובה עם תמיכה של 

  בסדרת השותף.
כעת למרות שלשותפות מקסימום של 

ק' יכול צפון לדמיין סלאם מול  27
. בעיקר אם לדרום לא קלפים כוים

  .-יהיו קודות מבוזבזות בסדרת ה
  ק'. KQ KQ AK 17לדוגמא: 

  וכו... K KQ KJ Aאו: 
4  בא להציג את הקוצר ומבקש

  מדרום להעריך את ידו פעם וספת.
  -בק' מבוזבזות  2לדרום 

אסים והמלכה שליט הוא  3אך בידו גם 
  4חייב להכריז הכרזה חיובית 

  .Aד המספר על קיו בי
צפון עשה את שלו, על מת שהסלאם 
יצליח הוא חייב ששותפו יביא את כל 
הקודות בצורה מושלמת, לכן מכריז 

4.  
דרום צריך להבין שעשתה הזמה 
לסלאם וזה רק מול יד סופר מתאימה. 

הייתה ממוקמת בכל מקום  Q-הלו 
לא  –אחר, היה אפשר להמשיך הלאה 

  הפעם.
  

  ידניתוח משחק ה

גורל התוצאה עוץ החוזה יבוצע אך 
-בהחלטה כיצד יש לשחק את סדרת ה

?  
  קיימים שי קווי משחק:

A ואז קטן לכיוון ה-QT.  
אם  –מתוך כווה לעקיפה כפולה  Q ו א

) אם Jמכוסה ישו מפסיד אחד בלבד (
חוזרים לדומם  Q-לא מעבירים את ה

  .Jומשחקים עקיפה על 
והשי  –קו המשחק הראשון מוצלח 

  תבחרו אתם  כון. 
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Dealer: S  
Vul: Both  23   Board:  

 AQ 

 KJ86 

 Q 

 J87543  

  

 T83 

 AT32 

 AK7 

 T96    

 J5 

 Q94 

 J954 

 AKQ2  
 K97642 

 75 

 T8632 

   

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

1 Pass 1 2* 

DBL 2 DBL Pass 

3 DBL Pass 3 

Pass Pass Pass  

 
  ניתוח ההכרזה

ק'  3עם  6-5למרות החלוקה המיוחדת 
ומקווה  Passבלבד במצב פגיע דרום פותח 

  להשתחל להכרזה בעתיד.
  . 1אחרי תשובה של 

לדרום כמה אפשרויות הכרזה המתארות 
  צבעים: 2

1 .DBL -  מתאר יד פחות חלוקתית ועם
 יותר קודות.

2 .2NT - וקתית מאד אך עם מתאר יד חל
יותר קודות שכן או מכריחים את 

 .3השותף לגובה 

3 .Cue Bed -  ובעזרת הקיו ביד א
שארים די מוך ועל המחסור בקודות 

 או מפצים בחלוקה.
, צפון Support Dbl-במערב משתמש 

ומזרח  -כמובן מעדיף את סדרת ה
  .Take Out לתיאור קודות DBLמכריז 

  ז, השאלה מה?מערב חייב להכרי
2NT .לא מתאים ללא עוצר  
Pass .לא בא בחשבון  
3  קלפים. 3כבר סופר שיש  

אשר מוכפל להעשה ע"י  3ותרו עם 
  צפון.

  דרום פשוט לא יכול להשאיר את זה.
לקיחות בהגה וחוסר בסדרה  0עם 

צריכים להיות אמיצים מאד כדי להכריז 
  פשוט אי אפשר. –פאס 

  
  ניתוח משחק היד

בשליט תהיה קטלית אך ורמלי בלה הו
 אשר חתך בדומם. יהיה להוביל 

ים בידו דיאמודהכרוז יסה לחתוך 
והמגים צריכים לתקוף מיד את סדרת 
השליט למיעת תוכית זאת, בתאי 

  .שעשו כך אי אפשרות לבצע את החוזה
  

  

Dealer: W  
Vul: None  24   Board:  

 32 

 T7 

 QJT82 

 KJ53  

  

 AKQT95 

 3 

 A3 

 QT96    

 J6 

 Q652 

 K97 

 A872  
 874 

 AKJ984 

 654 

 4  

  

 

West North East South 

Pass Pass 1 3 

Pass Pass 3 Pass 

4 Pass Pass Pass 

    

 
  ניתוח ההכרזה

אך יד  לדרום סדרת הארט הדרת
חלשה שאיה מתאימה לאוברקול 

.  3" ולהכריזלכן עליו "לזייף 2בגובה 
על המחסור בקלף או מפצים בסדרה 
טובה מאד, וכמובן מפריעים ליריבים 

  מעט יותר.
ק' אך אין באפשרותו  10למערב 

  ;להכריז דבר
DBL –  היה מספר על שתי סדרות

  לפחות. 5/4המייור 
3 – .לא מתאים בשל חוסר ההתאמה  

3NT –  ק' בלבד. 10לא בא בחשבון עם  
מוותר על המכרז מזרח כמובן לא 

  ומערב בתורו מוסיף למשחק מלא.
  

  ניתוח משחק היד

 A/Kההובלה תהיה ככל הראה 
עליה צפון צריך לתת ספירה ולשחק את 

  .T-ה
וסף  דרום צריך להימע מלהמשיך 

בשל הסכה כי מזרח יחתוך והוא יגביה 
  בדומם. Q-האת 

  ואיך אפשר לדעת למי הבודד? 
לדעת בוודאות אך ראשית כל, אי אפשר 

בצורה שהתפתחה הכרזה ידוע כי 
סדרה ארוכה מאד בספייד מכאן למזרח 

  .-אולי, יתן להסיק כי הוא קצר ב
מתוך כווה לקבלת  שחק ידרום 

הוא איו יודע לשותפו  –חיתוך 
  לקיחות טבעיות בסדרה.

סיבובי  3יוציא  A-המזרח יעלה עם 
וישחק קלאב  -שליט יעבור לשולחן ב

לכיוון ידו, אין זה משה מה יעשה צפון 
בין אם ייקח או לא תמיד יקבל גם את 

  .J-הוגם את  K-ה
 

  

Dealer: N  
Vul: E-W  25   Board:  

 KJ3 

 T9 

 KQ974 

 973  

  

 Q854 

 A76 

 AT62 

 Q5    

 76 

 Q8532 

 J85 

 KT6  
 AT92 

 KJ4 

 3 

 AJ842  

  

  

West North East South 

--- Pass 1 DBL 

1 1NT Pass Pass 

Pass    

    

 
  ניתוח ההכרזה

לאחר  2ולא  Dblדרום צריך להעדיף 
  . 1פתיחת 

לא איכותית  -ראשית כל סדרת ה
  דיה.

שית, לדרום אורייטציה גם לסדרות 
  המייג'ור עליהן אסור לוותר בקלות.

ק' יכול להכריז  6-ומערב עם חמישייה 
1  בידי צפון.וכעת ההחלטה  

קודות, ידו ממש לא  9לצפון 
מיימאלית וסף לעבודה שהשותף 
הבטיח פתיחה עליו בהחלט להכריז, 

  השאלה מה?
  .1NT"הרע במיעוטו" יהיה 

2 .לא בא בחשבון  
1  לא אפשרי עם שלושה קלפים וכך

ומה לגבי  1NTמה שאר?  2גם לגבי 
  ?-עוצר בסדרת ה

 דבלריז לא שכח כי השותף בכל זאת הכ
קלפים בסדרות  4מה שמראה לרוב על 

המייג'ור ולכל הפחות יהיה יתן 
  להסתמך על עוצר מהצד שלו.

  
  ניתוח משחק היד

 7הכרוז לא צריך להתקשות בהשגת 
לקיחות, אך עליו לבסס את המשחק 
דווקא על סדרת הספייד ולא הקלאב 
וזאת למרות שסדרת הקלאב ארוכה 

  יותר.
 –רה הספייד הסיבה היא איכות סד

בלבד ובידו קלפי  Q-הלכרוז חסרה 
  ).9Tהבייים היקרים כל כך (

בסדרת הספייד אפשרות לעקיפה לשי 
הכיווים, איזה צד עוקפים? את מזרח 

  או מערב?
ובכן זה לא בטוח, אך יש להעדיף לעקוף 
את מזרח שפתח את המכרז ובכך 

  ק' לפחות. 12הבטיח 
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Dealer: E  
Vul: Both  26   Board:  

 72 

 AJ54 

 K9532 

 83  

  

 AQT96 

 T932 

 A84 

 5    

 543 

 Q876 

 6 

 AKQ92  
 KJ8 

 K 

 QJT7 

 JT764  

  

 

West North East South 

--- --- Pass Pass 

1 Pass 1 Pass 

2 Pass 2 Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה

בוודאי יהיו כאלה שיפתחו את דרום אך 
לא  20-בעייי זאת שגיאה, חוק ה

  ליד הוכחית. מתאים
אומם סכום הקודות והקלפים 

 5ק' +  11( 20בסדרות הארוכות אכן 
לא ) אך הקודות דיאמוד 4קלאב + 

  מצאות בסדרות.
ואם  הוא קלף מבוזבז Kוסף על כך, 

חלשה מאד  -זה לא הספיק סדרת ה
  ."Re-Bid"  לא יהיה לו 1ואם פתח 

לעומת זאת ידו של מערב היא קלאסית 
וח לכל  "Re-Bid"ומספקת  20-לחוק ה

התשובות של השותף, כמו כן מערב 
. כל -מאד מעויין בהובלה אפשרית ב

  זה ועוד לא הזכרו שזאת יד שלישית.
  4-ו  5מזרח בתורו מתאר יד עם 

 -למערב התאמה כפולה ובודד ב
 צירוף הדר, השאלה אם צריך לתמוך

  ? Passאו להסתפק ב 2-למעבר 
מאחר והשותף לא פתח את המכרז וגם 
למערב פתיחה מוחלשת אפשר להסתפק 

  במועט. 
אם הקודות של מערב היו עוברות 

בהחלט  +מקלאב לסדרות השותף 
היה שווה לעשות יסיון לעבר משחק 

  מלא.
  

  ניתוח משחק היד

הביצוע לא קל, מי שיסה למשוך 
ת המשחק על שליטים ולבסס א

פעם  לייפוסדרת הספייד כראה 
אחת. בעוד מי שישחק על חיתוך 

  עתיד לבצע. דיאמודצולב קלאב ו
שוב הטכיקה במשחק של חיתוכים 
בעיקר במשחקים חלקיים מוכיחה 

  את עצמה.

  

Dealer: S  
Vul: None  27   Board:  

 KQ 

 KJ642 

 AJT95 

 8  

  

 JT72 

 97 

 3 

 AKQT72    

 86543 

 A853 

 8 

 965  
 A9 

 QT 

 KQ7642 

 J43  

  

  

West North East South 

--- --- --- 1 

Pass 1 2 2 

3 4 Pass 4 

Pass 5 Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

על צפון דרום לדייק ולהיזהר מאד 
  י.במכרז הוכחי שמא יגיעו גבוה מיד

  2מכריז דרום  2לאחר התערבות 
קלפים  3מה שבאופן מידיי שולל 

בהארט (אחרת היה מכריז 
SUPPORT DBL.(  

על  3מערב בהחלט צריך להכריז 
  מת להוסיף לחץ למכרז.

הכרזת קיו ביד  4כעת צפון מכריז 
המספרת על יד טובה מאד, התאמה 

  עם עיין לסלאם.
לדרום יש יד מיימלית וחלשה, 

 5בשלב זה כבר יכול היה להכריז 
ך אפשרי גם להכריז קיו ביד א

  בספייד.
ההתלהבות של צפון צריכה להצטן 
באופן מידיי, בשלב זה יודע צפון כי 

מה  -לדרום אין קיו ביד בסדרת ה
 – A-ל, וסף A-בשמעיד על מחסור 
  על כן צריך לעצור.

  
לצפון לשאול  אסור!!: שימו לב

אסים  2לאסים מאחר ותשובה של 
סלאם אשר יביאו אותו למשחק של 

  ופל בשל מחסור ב.... אסים.
  

לעולם אין לשאול לאסים אם מול 
תשובה אפשרית של השותף גיע 

  אסים! 2לסלאם כאשר חסרים 
  

  ניתוח משחק היד

להגה אין  המשחק הוא החלק הקל,
מה למכור למעט שי האסים והחוזה 

  יבוצע בקלות.
  

  

Dealer: W  
Vul: N-S  28   Board:  

 T8 

 532 

 AT5 

 KQJ63  

  

 KQ72 

 Q64 

 K6 

 9872    

 A9653 

 8 

 J987 

 T54  
 J4 

 AKJT97 

 Q432 

 A  

  

 

West North East South 

Pass Pass Pass 3! 

Pass 4 Pass Pass 

Pass    

    

 
  ניתוח ההכרזה

לא הרבה מכירים ושווה מאד 
  להכיר.

אין פאסים  3ביד רביעית ולאחר 
   חלשות!פתיחות 

מתארת יד חיובית  3פתיחה בגובה 
קלפים  6ק' עם סדרה בת  15-17
  טובה.

  של דרום. מדויקתהגדרה 
  ואיפה היתרון? 

 1ראשית כל הרי בלאו הכי אחרי 
או  ,3בהכרזה השייה כריז 

מרוויחים בכך שבהכרזה אחת או 
או מספרים את כל היד ומעל הכל 

לא מאפשרים ליריבים להתערב 
  כרזה!בה

 1תארו לכם שדרום היה פותח 
כעת היו  1ומערב היה מתערב 

יכולים מזרח מערב למצוא את 
  .4ההקרבה של 

  
  ניתוח משחק היד

  מה יוביל מערב?
תהיה קטלית וככל  -הובלה ב

הראה ותכשיל את החוזה כאשר 
הכרוז מאבד את הכיסה לדומם 
אשר היה מאפשר לו לזרוק את 

  .-דרת ההמפסידים שלו על ס
  בהובלה כזאת עתיד הכרוז להפסיד 

AK K ו-Q  חה שהכרוזבה
  קלפים. 9לא ימצא את העקיפה עם 

למשל מספיק  בהובלה אחרת של 
  .-הכרוז לזרוק את המפסידים ב

עובר  AKמשחק הכרוז  Aלאחר 
ומשחק את כל סדרת  Aלשולחן 

 -עליה משליך את סדרת ה -ה
  .להבטחת החוזה
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Dealer: N  
Vul: Both  29   Board:  

 J9762 

 Q54 

 AJT4 

 T  

  

 KQT 

 863 

 K96 

 J875    

 8543 

 KJ9 

 Q2 

 A962  
 A 

 AT72 

 8753 

 KQ43  

  

  

West North East South 

--- Pass Pass 1 

Pass 1 Pass 1NT 

Pass 2 Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

בסדרות המיור  4-4מקובל לפתוח עם 
, אך הפער האיכותי בין -דווקא ב

  הסדרות מכריע לטובת הקלאב.
עליו לקחת בחשבון שלעיתים למרות 

, במצב בהגהשאו הפותח דווקא היה 
יוביל שכזה הייתי רוצה שהשותף שלי 

  ובטח שלא יוביל.  
מצפון לדרום אין ברירה  1לאחר 

על אף שידו איה  1NTועליו להכריז 
 4זת, השותף מבטיח לפחות מאו

  יהוו רשת ביטחון וספת. A-ספיידים וה
ומאפשר  5-4ומתאר  2צפון מכריז 

או  לדרום להחליט מה יעדיף חוזה ב
  .-ב
  

  ניתוח משחק היד

מזרח בהובלה עליו להחליט האם 
על אף שסדרה זאת הוזכרה  Kלהוביל 

  או להוביל הארט שלא הוזכר במכרז.
ארט תעזור מעט בפועל הובלה של ה

לכרוז, אך לשתי ההובלות אין השפעה 
  מכרעת על ביצוע החוזה.

על הכרוז לוותר על הוצאת שליטים 
  ולשחק בשיטת חיתוך צולב.

  בדומם. –ספיידים 
  ביד הכרוז. –קלאב 

משחק שכזה יבטיח לכרוז את ביצוע 
  החוזה עם לקיחה עודפת.

  
אם לאחר משיכת השליטים  טיפ לכרוז:

רוכה לפיתוח כראה שיש אין סדרה א
  לסות לבסס המשחק על חיתוכים.

  

Dealer: E  
Vul: None  30   Board:  

 QT72 

 J7654 

 842 

 A  

  

 J43 

 Q82 

 AQJ6 

 Q73    

 AK65 

 AT 

 53 

 K8642  
 98 

 K93 

 KT97 

 JT95  

  

 

West North East South 

--- --- 1 Pass 

2 Pass 2NT Pass 

3 Pass 3NT Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה

למזרח פתיחה מיימלית אבל עדיין 
  פתיחה.

  ?1או  2האם על מערב להכריז 
-בשתי האופציות כוות, הפעם בחר 

2  מאחר והיד מספיק חזקה בהמשך
  על מת לעשות רווס ביד של המשיב.

מכריז  2כריז מול המזרח שחייב ל
2NT ת ו12-14חלשה המתאר יד מאוז .

לאחר תיאור וסף של סדרת הספייד 
  .3NTהחוזה הסופי קבע על 

  
  ניתוח משחק היד

  מה יוביל דרום?
מאחר ומזרח  - כראה שלא דיאמוד
  פתח בה.

מרצף טוב או  Jאם כן, שתי אופציות 
דווקא הארט קטן (הסדרה שלא 

  .הוכרזה)
די ורמלי יהיה להוביל בהארט מה 

  .Q-השמסדר לכרוז את 
 AK AQלקיחות בטוחות ( 5לכרוז 
A 4) ועליו לגייס עוד.  

פיתוח סדרת הקלאב יחד עם עקיפה 
ראית כמו הדרך הטובה  דיאמודב

ביותר, אך לצערו גם העקיפה וגם 
  .4-1חלוקת הקלאב היא רעה מאד 

מי שימצא את המשחק המוצלח של 
תחילה קלאב קטן מהדומם לכיוון היד 

בצפון וישאיר הבודד  A-היחשוף את 
לעצמו סיכוי כאשר סדרת ההארט 

  חסמת.
מי שדווקא בחר לשחק קלאב קטן 

בדומם, עומד בוודאות  K-הלכיוון 
  מוחלטת ליפול.

  

Dealer: S  
Vul: N-S  31   Board:  

 J653 

  

 AKQ5 

 AT652  

  

 K872 

 A864 

 4 

 J987    

 AT94 

 KQ92 

 T8 

 KQ4  
 Q 

 JT753 

 J97632 

 3  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

1 Pass 1 Pass 

3 Pass 4 Pass 

Pass Pass   

 
  ניתוח ההכרזה

ממערב, צפון בלית ברירה  1לאחר 
  !  PASSמכריז 

למרות יד הדרת אין לצפון הכרזה 
לא אופציה והוא איו יכול  2זמיה, 

להכריז אף סדרה מאחר ואין לו 
  יה.חמישי
DBL  בלתי אפשרי בשל העובדה

שהשותף בסבירות גבוהה יבחר את 
  ואז מה?  -סדרת ה

פאס הוא ברירת המחדל מתוך תקווה 
  אולי להיכס להכרזה בסיבוב השי.

ק' ודבלטון יכול מערב לעשות  14עם 
. 15-17המתאר  3שדרוג קל ולהכריז 

  משלו ובודד. 8מזרח כמובן מוסיף עם 
  

  ניתוח משחק היד

  החלוקות אכזריות מידיי!
מה שמבטיח להגה  5-0השליט מתחלק 

 A-לקיחות בסדרת השליט וסף ל 2
כל אלה וסף לסדרת הספייד  A-ול

מותירים את החוזה ללא שום סיכוי 
  לבצע.

לכרוז אין שום סיכוי לבצע וליפול רק 
פעם אחת תהיה הצלחה עבור מזרח 

  מערב.
בודד לדרום הייתי ממליץ שלא להוביל ב

  מאחר ואין בידו יתרון לחיתוך.
חיתוכים שיעשה הם למעשה לקיחות 
טבעיות וכאשר אתם מחזיקים בתור 
המגן סדרת שליט ארוכה עדיף דווקא 
להוביל בסדרה ארוכה על מת לקצר 

  את הכרוז.
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Dealer: W  
Vul: E-W  32   Board:  

 T84 

 9865 

 5 

 QJ876  

  

 QJ6 

 AJ2 

 J763 

 T93    

 A2 

 KQT3 

 AKT8 

 542  
 K9753 

 74 

 Q942 

 AK  

  

 

West North East South 

1NT Pass 2NT Pass 

3NT Pass Pass Pass 

    

    

 
  ניתוח ההכרזה

1NT – 15-17 .מאוזן  
2NT – 8-9 .מזמין למשחק מלא 

האם מערב מספיק חזק על מת לקבל 
  הזמה למשחק מלא?

  להערכתי כן.
ל מערב ממקומות פלא ללא הק' ש 16

כמו כן, מערב J כוח מבוזבז וללא 
 2סדרות חזקות מאד עם  2מחזיק ב

  !T-ו Tקלפי מפתח חשובים 
אכן חלשה אך גם לשותף  -סדרת ה

  צריך שיהיה משהו לא?
-ובכל מקרה לא התחייבו על עוצרים ב

  ל.-כ-ה
  

  ניתוח משחק היד

מה שעלול להעלות  ההובלה תהיה 
ק למערב אך לשמחתו יש את הדופ

   �חסימה בסדרה 
 -ו -בהעקיפות המוצלחות 

מבטיחות את ביצוע החוזה וזאת 
  .-ב 4-1למרות החלוקה 

ככל הראה ישחק  לאחר שי סיבובי 
מערב שאיו יודע על  קטן, דרום 

משחק מיד  -Kמיקומו המוצלח של ה
ומעמיד את גורל המשחק  A-האת 

  .דיאמודבהצלחת סדרת ה
 דיאמודעל מערב לדייק הן במשחק ה

  והן ביהול הכיסות לדומם.
A  הוכעת הארט אל-J .בדומם  
J  האשר מכוסה עם-Q  וצפון לא

  9-המשרת מה שחושף את מיקום 
  בדרום.

ף קווע A-המערב חוזר לדומם עם 
  לקיחות! 9לביצוע של   9-הגם 

  .דיאמוד 4הארט,  4ספייד,  1

  

Dealer: N  
Vul: None  33   Board:  

 KQ6 

 KT87 

 7 

 AQJ54  

  

 987 

 Q6 

 AQJ63 

 K73    

 A5 

 AJ95 

 982 

 T982  
 JT432 

 432 

 KT54 

 6  

  

  

West North East South 

--- 1 1 Pass 

2 DBL Pass 2 

Pass Pass Pass  

    

 
  ניתוח ההכרזה

אי מאמין שיהיו כאלה  1אחרי 
, זאת לא הכרזה רעה, אך 1ו שיכריז

  לטעמי חסרה קודה / שתיים.
או אם  -בהיה ממוקדם K -האם 

גם הייתי  1ולא  1השותף היה פותח 
  לא הפעם. – 1שמח להכריז 

ק'  15צפון עם ו 2-ל דרום תומך
טובות ובודד בסדרת היריבים עושה 

להתחרות על החוזה  יסיון וסף
צפון  -החלקי, לאחר שדרום בוחר ב

שכן הוא כבר עשה  Passצריך להכריז 
מעל ומעבר לידו ובכל מקרה השותף 

  .1על  passבחדר להכריז 
  ?3-האם מערב מתחרה ל

  על אף מצב הפגיעות אי לא ממליץ.
ידו מאוזת לחלוטין, הקודות פזורות, 

שליטים זה  8עם  3 -ולהכריז לגובה 
  לפעול גד חוק סך הלקיחות.

י זה בהחלט לא היה יתן לראות כ
משתלם ביד הוכחית וזה למרות 
שהשותף במזרח הביא מקסימום 

  קודות!
  

  ניתוח משחק היד

 A-האל  ההובלה תהיה כמובן 
מבט אל הדומם מסגיר את  שבמזרח.

אותם ככל  העובדה כי לדרום לא מעט 
הראה יסה לחתוך, אם כן על ההגה 

מהלך שכזה  –לתקוף את סדרת השליט 
קל לדרום את האפשרות לעשות יקל

וקלאב וצריך  דיאמודחיתוך צולב בין 
 -להוביל אותו ליסיון פיתוח סדרת ה

 A-ב ע"י עקיפת חיתוך. הכרוז זוכה
המכוסה ע"י מזרח.  Q-ומשחק את ה

 2בדומם בשילוב של  כעת חיתוך של 
סיבובי קלאב וחזרה לשולחן בהארט 
מבטיחים את ביצוע החוזה עם לקיחה 

  עודפת.
  

  

Dealer: E  
Vul: N-S  34   Board:  

 8543 

 QT 

 Q65 

 A932  

  

 AKQ97 

 65 

 43 

 KQT5    

 J 

 J98732 

 K87 

 J84  
 T62 

 AK4 

 AJT92 

 76  

  

 

West North East South 

--- --- 1 2 

Pass 3 Pass Pass 

Pass    

    

 
  ניתוח ההכרזה

, אי ממליץ שאי לא הייתילמרות 
וזאת  2משוכע שהרוב כן יתערב 

 5למרות הפגיעות, העובדה כי יש רק 
  קלפים ויד מאוזת.

 2אם יש רף מיימום להתערבות בגובה 
  פגיע זה בהחלט מתחתיו.

מערב לא יכול להרשות לעצמו אף 
צפון כמובן תומך  Passהכרזה מלבד 

מאחר ואיו יודע שדרום כל כך 
  החוזה הסופי.הוא  3-ומיימאלי 

  
  ניתוח משחק היד

ועל מזרח  Jההובלה הצפויה היא 
 להיות ערי מספיק על מת ולעשות

OVER TAKE  ת שיוכל לגבותעל מ
  בוודאות מוחלטת את יתר הסדרה.

כלל לא  T-השימו לב שמיקום 
  רלווטי עבור מזרח.

מזרח בספייד  ממשיך AKQלאחר 
 וסף על מת לתת לשותפו חיתוך, כעת

אסור לדרום להיות "קמצן" ועליו 
שכן אם לא יעשה זאת   9-הלחתוך עם 

 -היאפשר חיתוך מעליו עם קלף זול כמו 
7 .  

לקיחות סה"כ והחוזה  5-בההגה זוכה 
  מוכשל פעם אחת.

  , וקלאב.דיאמודספיידים,  3
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Dealer: S  
Vul: E-W  35   Board:  

 J94 

 AJ76 

 92 

 AKJ9  

  

 T6 

 9 

 KT54 

 T76532    

 KQ32 

 K542 

 AQJ6 

 Q  
 A875 

 QT83 

 873 

 84  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

1 DBL Pass 1 

Pass Pass 2 2 

3 3 Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

  מכרז תחרותי מאד!
 T.O.Dמכריז צפון  1לאחר פתיחת 

בחור את הסדרה ומצפה משותפו ל
  .)  /-להארוכה שלו (בתקווה 

מזרח, למרות ידו החלוקתית מוע 
? /1  מלהכריז וכעת מה בוחר דרום

  .-ב וריותר כון יהיה לבח –
  וזאת מתוך ראייה לעתיד.

-לא וכל יותר לספר על ה 1אם כריז 
  במצב תחרותי שכן השותף ככל

  הראה יכריז פאס. 
  1-ווקא בלעומת זאת אם תחיל ד

במידה וההכרזה תחזור אליו פעם 
בדיוק   -וספת וכל לסות גם את ה

  כפי שקרה בפועל.
מכריז  0-8ק' מול שותף של  14צפון עם 

שחייב   והכל תלוי במזרח PASSכמובן 
  .2-ללהתחרות 
ק' יכול דרום להציג  0-8אר כעת משת

ולאפשר לשותפו  -גם את סדרת ה
  ./לבחור בין 

  
  יתוח משחק הידנ

על אף  ביצוע החוזה הוא החלק הקשה,
שהעקיפות כולן יושבות החלוקה הרעה 

מקשה מאד על ביצוע  4-1של השליט 
  החוזה.

  מאד תעזור לביצוע. Kהובלה של 
 3הארט,  4לקיחות ( 8לכרוז תמיד 

ספייד) ויצטרך לעבודה קשה  1קלאב, 
  .9בשביל לקיחה 

  
  
  

  

Dealer: W  
Vul: Both  36   Board:  

 A652 

 4 

 JT542 

 JT8  

  

 QJ9 

 QJ5 

 9863 

 A43    

 843 

 KT83 

 A7 

 9752  
 KT7 

 A9762 

 KQ 

 KQ6  

  

 

West North East South 

Pass Pass Pass 1NT 

Pass Pass Pass  

    

    

 
  ניתוח ההכרזה

לאחר שלושה פאסים צריך לבחור דרום 
  .1או  1NTהאם לפתוח 

שתי הפתיחות כוות, לכל אחת יתרון 
  וחיסרון.

לא תמיד יוכל  1NTבמידה ויפתח 
  .-לתאר את מספר הקלפים ב

 17לא יצליח לתאר  1במידה ויפתח 
  ק'.

  משתי סיבות: 1NT-בהפעם בחרתי 
 18-ל. איי סבור שהיד שווה שדרוג 1

(למשל   2NTבמידה וצטרף להכריז 
  )1-לכתגובה 

פים בסדרת הספייד מה קל 3. בידו 2
שמשאיר את האופציה לטרספר על 

  השולחן.
  

  ניתוח משחק היד

באופן מפתיע ההובלה הטבעית של 
זאת גם ההובלה  -מערב היא דווקא ב

  הטובה ביותר עבור המגים.
דרום ככל הראה יבחר לעקב לפחות 
פעם אחת, ולשמחתו מזרח מערב לא 
יכולים למוע ממו את מימוש סדרת 

שכן אין באפשרותם לעקב  יאמודדה
  יותר מפעם אחת. A-האת 

משמש ככיסה ליתר  A-ה
 8ים והכרוז מסיים עם דיאמודה

 3 לקיחות בדרך הוא מוסר למגים
  קלאב. A-ו דיאמוד Aהארטים, 

  

Dealer: N  
Vul: N-S  37   Board:  

 8732 

 QJ9 

 T764 

 KQ  

  

 A5 

 AT8642 

 3 

 9854    

 KT64 

 K753 

 J52 

 T6  
 QJ9 

  

 AKQ98 

 AJ732  

  

  

West North East South 

--- Pass Pass 1 

Pass 1 Pass 3 

Pass 3 Pass 3 

Pass 3NT Pass Pass 

Pass    

 
  ניתוח ההכרזה

מזרח לא יכול  -למרות השישייה ב
מאחר ולא מקובל  WEAK 2לפתוח 

  לפתוח "חלש" עם שי אסים.
י חמישיות פותח דרום עם שת

ולאחר מכן קופץ  בחמישייה הגבוה 
על מת לתאר  )בחמישייה המוכה (

  יד חזקה.
לרוב להכרזה זאת דרשת יד עם לפחות 

ק', אך החלוקה המיוחדת וכן סדרת  18
החזקה מאפשרת את  דיאמודה

  השדרוג.
קלפים  4צפון עם יד חיובית ותמיכה של 

זאת על  3ודרום מכריז  3-בתומך 
שכן לא תמך קודם,  קלפים 3מת לתאר 

כמו כן כך משאיר דרום את האופציה 
  פתוחה. 3NTשל 

דרום למעשה העביר תיאור מאד מדויק 
של ידו ומשאיר את ההחלטה הסופית 

-בבוחר  -בבידי צפון שעם עוצר וודאי 
3NT.  

  
  ניתוח משחק היד

מה שמיד  ההובלה תהיה ללא ספק 
  ת מהדומם.יוצר בעיית זריקו

לא יתן לוותר על אף קלף בסדרת 
הספייד שכן במידה ועשה זאת גביה 

  של היריבים. T-האת 
קצת מבאס כי סדרות הקלאב 

טובות אך בלית ברירה אלץ  דיאמודוה
  קלפים מאחת מהן. 2לוותר על 

יבצע  -לאחר שיקבל את ההובלה ב
לקיחות, עליו רק  9צפון ללא קושי 

הצפויה בסדרת לשים לב לחסימה 
להתיר  דיאמודהקלאב ולפי משיכת ה

  את החסימה.
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Dealer: E  
Vul: E-W  38   Board:  

 QJ532 

 7 

 Q9852 

 K6  

  

 T976 

 862 

 AJT7 

 72    

 A8 

 AKJ3 

 K43 

 QT95  
 K4 

 QT954 

 6 

 AJ843  

  

 

West North East South 

--- --- Pass 1 

1NT 2 Pass Pass 

Pass    

    

 
  ניתוח ההכרזה

דרום יכול להרשות לעצמו לפתוח ע"פ 
  קלפים) 10ק' +  10( 20-חוק ה

ק' ועוצרים הדרים  17מערב מצידו עם 
המתאר יד  1NTבסדרת הפותח מכריז 

  ק'. 15-18של 
ק' עם שתי חמישיות, אך ללא  8לצפון 

דרך לספר על שתיהן מאחר ודבל הוא 
  דבל עושין!

ר הפגיעות ועם חלוקה שכזאת לאו
ספייד על אף  2כראה יבחר להכריז 

  קלפים בלבד. 5-בשמדובר 
מערב למרות ידו החזקה יחסית צריך 

 –לשוך שפתיים ולוותר על החוזה 
בעיקר לאור העובדה שכבר תיאר את 

  .PASSידו לשותף שבחר להכריז 
  

  ניתוח משחק היד

בכל    /ההובלה תהיה ככל הראה 
לצפון מצפה עבודה קשה מאד  מקרה

לביצוע החוזה שכן אין באפשרותו 
לפתח לקיחות באף סדרה בשל חוסר 

  ההתאמה בין הידיים.
 1מפסידים בספייד,  2לצפון תמיד 

  .דיאמודב 1בהארט, 
זאת וסף לעובדה שלא יתן לחתוך 

ים בדומם לא מבשר טובות על דיאמוד
  המשך היד.

יעלה  יסיון לפיתוח סדרת הקלאב גם
  חרס.

ולא שכח כי סדרת השליט לא 
  סיוט! –מתחלקת 

  ספייד ייפול לפחות פעם אחת. 2 

  

Dealer: S  
Vul: Both  39   Board:  

 763 

 J 

 A52 

 QT9843  

  

 K 

 KT7532 

 T943 

 AJ    

 AQT854 

 964 

 KQJ 

 2  
 J92 

 AQ8 

 876 

 K765  

  

  

West North East South 

--- --- --- Pass 

1 Pass 2 Pass 

4 Pass Pass Pass 

    

 
  ניתוח ההכרזה

ממזרח המבטיח לכל הפחות   2לאחר 
קלפים, ידו של מערב בהחלט  5-וק'  10

שווה שדרוג וצריכה להוסיף למשחק 
  מלא.

הקלף הבודד בסדרת הקלאב כמו כן 
  השישה ספייד ותים אקסטרה.

בתור  4כי מי שחשב להכריז  שימו לב,
  ;הכרזת "ספליטר" היד לא מתאימה

 חסרה בה כוח אמיתי.א. 
  חשוב מאד. –בה השליט הרביעי  חסרב. 
  

  ניתוח משחק היד

  מה ההובלה הכוה מדרום?
את המצב  "למכור"דרום איו רוצה 

  AQבשליט ולכן לא יוביל שליט עם 
לא  Kבוסף הובלה מתחת לתמוה כמו 

  -Jמומלצת ובטח שלא מתחת ל
דרום ותרה רק אופציה אחת, הכי 

עם  -בפחות גרועה עבורו תהיה הובלה 
ספירת  זאת לכרוז אין הרבה קושי

מפסידים  4מפסידים מעלה כי ישם 
  -AQו A פוטציאלים 

  .Jוהרביעי? 
צריך לשים לב אליו שכן אם הכרוז 
יירדם הוא עלול לשכוח ממו ובמשחק 

  מאד רשלי אף להפסיד אותו.
יתן או  J-ודה קלה מאד את האך העב

לחתוך בדומם או להשליך על סדרת 
  הספייד.

שלא תצליח  -הכרוז יסה עקיפה ב
  והחוזה יבוצע בדיוק.

  

Dealer: W  
Vul: None  40   Board:  

 7 

 QJ9732 

 643 

 A74  

  

 AQ5 

 A85 

 Q85 

 K532    

 KJT432 

 K6 

 AK9 

 T8  
 986 

 T4 

 JT72 

 QJ96  

  

 

West North East South 

1 Pass 3NT Pass 

4 Pass Pass Pass 

    

    

 
  ניתוח ההכרזה

 3NTמכריז מזרח  1לאחר פתיחה של 
ו  4-3-3-3תשובה המתארת חלוקה של 

  ק'. 13-15
חשוב להדגיש כי זאת היא קובציה 

 ודשהולכת יד ביד עם ברגן וג'קובי המא
  לכולם.  פופולאריים ולכן מומלצת

מערב צריך די הרבה לביצוע של סלאם 
 3NT-בועליו לבחור האם להסתכן 
בוטום  –וללכת על תוצאה עדיפה בטופ 

  .4או לשחק 
עתיד להשיג למזרח מערב  3NTדווקא 

תוצאה עדיפה בהרבה אך זה כמובן 
בקלפים פתוחים בהם יתן לראות כי 

  !6אפילו יתן לבצע 
  
  

  ניתוח משחק היד

  וא החלק הקל של הלוח.הביצוע ה
לקיחות גבוהות ובהיתן  11לכרוז 

 12-ההלקיחה  A-המיקום וח של 
  תהיה זמיה גם היא.
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www.rotemltd.co.il | ravit@rotemltd.co.il :טל': 077-5401053 | דוא"ל

חושבים להפיק ספר ייחודי ואישי? 
בחברתנו עורכים, מעצבים, מדפיסים, כורכים 

ושולחים אליך עד הבית

ספרים שנשארים במשפחה

ביוגרפיה משפחתית 
סיפור המשפחה וחיי הנפשות בה, תמונות, 

אילן יוחסין מעוצב ועוד

ספר זיכרון
תיעוד חיי יקירכם, ראיונות אישיים עם בני המשפחה 

והמקורבים, תמונות, שירים ועוד

ספר מתכונים משפחתי
מתנה מתוקה לסבתא, אמא ולכל בני המשפחה, 

עריכת המתכונים העוברים במשפחה, 
מלווה בסיפורים, בתמונות ועוד 

וכל רעיון שיעלה על דעתכם...




